KÖZZÉTÉTEL
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény –továbbiakban: Hpt.
- 122. § (4) bekezdés a) pontja 1 tárgyában
A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága 01-10-046111, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz.) – továbbiakban: Bank –
Befolyásoló részesedéssel2 rendelkező tulajdonosai:
Tulajdonos megnevezése
FR-Invest Kft.
(cégjegyzékszám: 01-09-911936)
Fáy Zsolt

Rostás Attila

Tulajdoni hányada

Szavazati hányada

71,06 %
Közvetlen befolyás:
4,27 %
Közvetett befolyás
37,77 %
Összesen: 42,04 %
Közvetlen befolyás:
4,27 %
Közvetett befolyás
37,77 %
Összesen: 42,04 %

71,06 %
Közvetlen szavazati hányad:
4,27%

Közvetlen szavazati hányad:
4,27%

A befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonossal szoros kapcsolatban3 álló személyek köre:
Szoros kapcsolatban álló személy megnevezése
Fáy Zsolt
Rostás Attila
Dalebeniszolg Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-198243)
NetBank Service Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-881085)
FÁROSZ Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049711)
FN-Szolg Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-193750)
Paradigma-Pont Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364280)
MAGNON Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908396)
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

1

Hpt. 122. §(4)1 „A pénzügyi intézmény a honlapján közzéteszi
a) a befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosai nevét (cégnevét), tulajdoni és szavazati hányadát, valamint a vele szoros
kapcsolatban álló személyek körét, kivéve, ha a szoros kapcsolatot a magyar állam alapozza meg,”
2
Az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26-ai 575/2013/EU Rendelete – továbbiakban: Rendelet - alapján „»befolyásoló részesedés«:
olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban, amely a tőke vagy a szavazati jogok legalább 10%-át képviseli, illetve amely
lehetővé teszi számottevő befolyás gyakorlását annak a vállalkozásnak az irányítása felett;”
3
A Rendelet alapján szoros kapcsolat: „»szoros kapcsolat«: olyan helyzet, amelyben két vagy több természetes vagy jogi személyt kapcsolat
fűzi egymáshoz bármely következő módon:
a) tulajdonosi részesedés formájában, amely egy vállalkozás szavazati jogainak vagy tőkéjének 20%-os vagy azt meghaladó részben
közvetlen vagy ellenőrzés útján fennálló tulajdonlása;
b) ellenőrzés;
c) az a tény, hogy mindkettő vagy mindegyik ellenőrzési kapcsolat révén tartósan kapcsolódik ugyanahhoz a harmadik személyhez;”

